PILLARÍ

(1956) varen oir en aquells llocs, sino perqué ni picón ni aran 'valí' son
catalans ni han viscut en el territori de la nostra llengua.

PICOSSA,

sa (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa)

Coromines va recollir aquest nom com el d'un puig penyalos, i ample en
direccio SSO. Examinant el mapa militar escala 1:50.000 sembla que correspongui a la cota 438, alli anomenada Puig d'en Serra. Aquest nom de
Picossa es repeteix a Terra Ferma, amb la mateixa pronunciacio de o oberta,
en diversos llocs de l'Ebre i mes al S; i, especialment, és conspicua la muntanya anomenada la Picossa damunt de Mora d'Ebre, a la dreta d'aquest
gran riu, de forma bastant semblant a la que va veure Coromines a Eivissa. Hi ha altres puigs anomenats Picossa mes al sud: a les enquestes de
YOnom. Cat. va recollir-ne un altre a Capçanes i altres cinc en pobles de
les comarques del Maestrat (Xiva, Cinctorres, Xert, Càlig, Culla i Llucena);
en altres variants mossàrabs (que suposen un sufix -OTTIA): la Picotxa a
Vall-de-roures i les Picossies a Rasquera. En el Pirineu Pica és el nom genèric d'una série de grans pics (Pica de Canigo, Pica d'Estats, Pica Forcanada, etc.). Picossa apareix com una mena d'augmentatiu de pica.

PILLARÌ,

es (Palma, Mail. 33, b-10)

Redol de cases anomenat oficialment San Francisco, situai a un quilòmetre aproximadament terra endins de s'Arenai de Palma.
Una altra localització de la qual no estem segurs és entre el Pia de na
Tesa i Son Majoral. No podem, doncs, assegurar que n'hi ha hagut dos.
El que és clar és que no pot èsser un derivai de pilar, des del moment
que es pronuncia amb l doble; i, en canvi, ens recorda, ben positivament, el
francès pilori i occità espitlori, o sigui, el nom del costell, aparell de tortura i ignominia, castella picota. Ens limitem a assenyalar aquesta sembianza.
Qui sap, però, si els morro-de-vaques, o botxins francesos, que els senyors
mallorquins contractaren, en el segle xv, per executar els pagesos rebels, en
la guerra civil d'aquell segle (DECat v, 804b) tingueren un lloc d'execució
en aquests afores de Palma.

